ODESÍLATEL:

ADRESÁT:

Ministerstvo životního prostředí
Odbor výkonu státní správy IV
Školní 5335
430 04 Chomutov

Dle rozdělovníku

V Chomutově dne
9. května 2018
Č. j.: ENV/2018/28472, MZP/2018/530/706
Vyřizuje:
Bc. Votoček Miroslav
Tel.:
267 123 414
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů – zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II
Jako příslušný úřad Vám podle § 6 odst. 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zasíláme oznámení záměru „KOITO závod
Česká republika, nová hala – fáze 2, Žatec“ zpracované podle přílohy č. 3 cit. zákona
a sdělujeme Vám, že tento záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 tohoto zákona.
Oznamovatelem záměru dle § 6 odst. 1 cit. zákona je firma TAKENAKA EUROPE GmbH.
Město Žatec a Ústecký kraj (jako dotčené územní samosprávné celky) žádáme ve smyslu
§ 16 odst. 3 cit. zákona o neprodlené zveřejnění informace o oznámení a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může zaslat své
písemné vyjádření k oznámení do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
dotčeného kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů. Zároveň žádáme v souladu s § 16 odst. 4
cit. zákona o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace o oznámení na úřední desce a to
buď písemně, nebo elektronicky (prostřednictvím e-mailu).
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky (obec a kraj) a dotčené správní úřady
ve smyslu § 6 odst. 8 cit. zákona o zaslání vyjádření k oznámení příslušnému úřadu nejpozději
do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení.
Ve vyjádření uvítáme Váš názor, zda je nutné záměr posoudit dle cit. zákona. V případě
nutnosti posouzení záměru žádáme, aby vyjádření obsahovalo i doporučení, na které oblasti vlivů
záměru na životní prostředí má být v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí kladen zvýšený
důraz. Dále žádáme, aby ve vyjádření byly formulovány připomínky a požadavky respektující
stupeň přípravy záměru a náležitosti stanovené přílohou č. 3 k zákonu. Ve vyjádřeních není nutné
upozorňovat oznamovatele na návazná řízení a povinnosti z nich vyplývající.
S obsahem oznámení je možné se seznámit v Informačním systému EIA na internetové
adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru 0V4179 <https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV4179>.
Příloha: oznámení

Ing. Miroslav L i b e c a j t
ředitel odboru výkonu
státní správy IV

Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy IV, Školní 5335, 430 01 Chomutov,
(+420) 267 123 414, miroslav.votocek@mzp. cz

Rozdělovník k č.j. ENV/2018/28472, MZP/2018/530/706
Oznamovatel:
1/

Takenaka Europe GmbH, Národní 138/10, 110 00 Praha 1

Dotčené územní samosprávné celky:
2/

Ústecký kraj, k rukám hejtmana, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem
Příloha : oznámení

3/

Město Žatec, k rukám starosty, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Příloha : oznámení

Dotčené správní úřady:
4/

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

5

Městský úřad Žatec, Nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

6/

KHS, územní pracoviště Louny, Poděbradova 749, 440 38 Louny

7/

ČIŽP OI Ústí nad Labem, Výstupní 1644, 400 07 Ústí nad Labem

Odbory MŽP s žádostí o vyjádření:
8/

odbor ochrany ovzduší

9/

odbor ochrany vod

10/

OPVIP, oddělení IPPC a IRZ

Zpracovatel oznámení:
11/

RNDr. Stanislav Fojtík, Sluneční 429, 273 64 Doksy u Kladna

Na vědomí:
12/

2/2

MŽP, odbor posuzování vlivů a IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

